
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 27 JUNI 2022 OM 15.30 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, 
Julie Dossche, Mathieu Mas: schepenen;
Bart Baele: algemeen directeur

SECRETARIAAT

1.  Secretariaat - Uitnodiging vergadering Zoneraad Brandweerzone Vlaamse Ardennen - 
Kennisgeving

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda op 1 juli 2022 alsook van alle 
bijlagen.

2. Secretariaat - Verslag politiecollege 17 juni 2022 - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het verslag van het politiecollege op 17 juni 2022.

ONTVANGSTEN

3.  Ontvangsten - Aanvraag huldiging Duurzame helden 2022 - Goedkeuring

Het College van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de huldiging in het stadhuis van de 
"Duurzame Helden" 2022.

4.  Ontvangsten - Aanvraag gebruik volkszaal City Mountainbike - Goedkeuring

Voor de organisatie van de World Cup UCI Eliminator op 14/08/22, mag de organisatie City 
Mountainbike de volkszaal in het stadhuis gebruiken.

5.  Ontvangsten - Aanvraag extra infosessie conformiteitsattesten - Goedkeuring

De dienst BIRO-huisvesting organiseert een extra infosessie m.b.t. conformiteitsattesten op 18/10/22.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

6.  Milieu - Subsidieaanvraag energiebesparende maatregelen - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor energiebesparende maatregelen goed. 

7.  Milieu - Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor plaatsing van een hemelwaterinstallatie goed.

8.  Milieu - Subsidieaanvragen aanplant en onderhoud KLE's - Goedkeuring

Het schepencollege geeft goedkeuring van subsidieaanvragen voor de aanplant en het onderhoud van 
Kleine LandschapsElementen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

9. RO - Wonen IGS Lokaal Woonbeleid herziening aanvullende activiteiten 2023 – 2025 - 
Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen keurt de herziening van de aanvullende activiteiten in het 
activiteitenpakket van het intergemeentelijk project lokaal woonbeleid ‘SOLVA cluster Horebeke, 



Kruisem Oudenaarde Wortegem-Petegem ’ principieel goed. Het college van burgemeester en schepenen 
legt de herziening van de aanvullende activiteiten in het activiteitenpakket van het intergemeentelijk 
project lokaal woonbeleid voor 30 september 2022, samen met het subsidiedossier, ter goedkeuring voor 
aan de gemeenteraad.

10.  BIRO - Huisvesting - Recht van voorkoop - Westerring 27V unit B6c - Weigering

Het schepencollege maakt geen gebruik van hun recht van voorkoop bedrijfsunit gelegen Westerring 27V 
- unit B6c, 9700 Oudenaarde.

11. RO - Abdijstraat 13 - Omgevingsvergunning - Bouwen van een meergezinswoning met behoud 
van de voorgevel - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd.

12.  RO - Boembeekstraat 10 - Omgevingsvergunning - Plaatsen van dakisolatie, isolatie en 
bepleisteren buitenmuren - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Boembeekstraat 10 voor het plaatsen van 
dakisolatie, isolatie en bepleistering van buitenmuren.

13. RO - Broodstraat 2 - Omgevingsvergunning - Plaatsen gevelreclame - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Broodstraat 2 voor het plaatsen van gevelreclame.

14.  RO - Jacob Lacopstraat 52 - Omgevingsvergunning - Wijzigen van aantal woongelegenheden - 
Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Jacob Lacopstraat 52 voor het wijzigen van een 
aantal woongelegenheden.

15.  RO - Windmolenstraat zn - Omgevingsvergunning - Bouwen van een eengezinswoning - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Windmolenstraat voor het bouwen van een 
eengezinswoning.

16.  RO - Heurnestraat 59B - Omgevingsvergunning - Bouwen van een tuinhuis - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Heurnestraat 59b voor het bouwen van een tuinhuis.

17.  RO - Tivolistraat 185 - Melding - Plaatsen van een veranda - Aktename

Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een veranda in de Tivolistraat 185.

18. RO - Westerring 17 - Melding - Aanbouw van een technische ruimte - Aktename

Het college neemt akte van een melding voor de aanbouw van een technische ruimte in de Westerring 17.

BESTUUR CULTUUR

19. Cultuur - Aanvraag Feestcheque door Speelstraat Grimbergen / Annelies Pieters - 
Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de toekenning van een Feestcheque. 

20.  Cultuur - De Woeker  avondprogrammatie voorjaar 2023 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de Woeker  avondprogrammatie voorjaar 2023.

21.  Erfgoedcel-Cultuur : voorstel programma Open Monumentendag 10 &11/09/22 -   
Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het voorstel programma Open Monumentendag 10 &11/09/22.

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF

22. Archief - Formulier aanvraag uittreksels - Goedkeuring



Het College keurt het verzoek van dhr. Ungaro, betreffende het verkrijgen van uittreksels uit de 
bevolkingsregisters van de personen vermeld in zijn verzoekschrift goed.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

23.  Burgerzaken - Oninbare kosten - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het vervreemde bedrag van € 330,00 ten 
laste te nemen en als oninbaar te beschouwen. 

EVENEMENTEN

24. Evenementen - Nieuwe aanvragen - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de nieuwe aanvragen voor de organisatie van evenementen op het 
grondgebied van Oudenaarde.

25.  Evenementen - Politiereglement zomernoten - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor zomernoten van 10 juli t.e.m. 28 augustus 2022 
goed.

26.  Evenementen - Politiereglement valiezefeesten - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor valiezefeesten van 13 tot 16 augustus 2022 
goed.

27.  Evenementen - Politiereglement lake night - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor lake night op 29 en 30 juli 2022 goed.

28.  Evenementen - Politiereglement kermis Nederename - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor kermis Nederename van 10 t.e.m. 12 
september 2022 goed.

29.  Evenementen - Politiereglement brandweeroefening Rietgracht - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor brandweeroefening Rietgracht op 30 juni 2022 
goed.

30.  Evenementen - Politiereglement zomerstraatdrink - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement voor zomerstraatdrink op 4 september 2022 goed.

31.  Evenementen - Politiereglement 1ste memorial Bjorn Vivé - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement voor 1ste memorial Bjorn Vivé op 13 augustus 2022 goed.

32.  Evenementen - Politiereglement streetkarting - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement voor streetkarting op 28 augustus 2022 goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

33. BIA - Aanbrengen van wegmarkeringen - Dienstjaar 2022 - Bestek en wijze van gunnen - 
Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de wijze van gunnen met betrekking tot de opdracht " 
aanbrengen van wegmarkeringen - Dienstjaar 2022. 

34. BIA - Aanbrengen van wegmarkeringen - Dienstjaar 2022 - Lijst aan te schrijven aannemers - 
Goedkeuring 

Het college keurt de lijst aan te schrijven aannemers met betrekking tot de opdracht " Aanbrengen van 
wegmarkeringen - dienstjaar  2022 " goed.



35. BIA - Heraanleg  Donkstraat en waterbeheersingswerken  - Voorlopige oplevering - 
Goedkeuring 

Het college keurt de voorlopige oplevering met betrekking tot de opdracht " heraanleg  Donkstraat en 
waterbeheersingswerken  " goed. 

36.  BIA - Collector Mullem. PS + PL Mullem - Project 22.264 - Definitieve oplevering - 
Goedkeuring

Goedkeuring van de definitieve oplevering met betrekking tot de opdracht " Collector Mullem. PS + PL 
Mullem - Project 22.264".

37.  BIA - Gesplitste vrijgave waarborg fase 1 Saffrou - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd.

38.  BIA - Ruimen baangrachten en waterlopen - Bestek en wijze van gunnen - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het bestek, de raming en de gunningswijze van de opdracht "Ruimen van 
baangrachten en waterlopen 3de categorie - dienstjaar 2022. Herneming".

39.  BIA - Oplossing problematiek bomen Spendelos - Goedkeuring

Het college neemt kennis van de meettitel opgesteld door een landmeter-expert en geeft principieel 
goedkeuring aan het rooien van vier bomen.

40. BIA - Inname openbaar domein in de Jacob Lacopsstraat - dossier IOD1588056 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Jacob Lacopsstraat voor het plaatsen van 
een stelling van 9 juli 2022 t.e.m. 16 juli 2022.

41.  BIA - Inname openbaar domein KBO Mullem plaatsing tellerkast - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de plaatsing van de tellerkast van de aardgasaansluiting van KBO Mullem, 
Mullemstraat 20A op openbaar domein.

42. BIA - Inname openbaar domein op de Markt - dossier IOD1585864 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein op de Markt voor het plaatsen van een 
torenkraan van 7 juli 2022 t.e.m. 28 oktober 2022.

43.  BIA - Herinrichting bibliotheek Vleeshuis – elektriciteit - Goedkeuring 

Het college gaat akkoord met het dossier "Herinrichting bibliotheek Vleeshuis – elektriciteit. 
Goedkeuring meerwerk". 

BESTUUR SPORT

44.  Sport - Uitbetaling beleid subsidies sportverenigingen 2022 (werkingsjaar 2021) - 
Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd.

45.  Sport - Vlekkenplan sportsite, plan van aanpak - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het vlekkenplan sportsite, plan van aanpak.

46.  Sport - Erkenning sportclub Sportkids - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

47. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen goed.

48. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving



Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van facturen goed.

49. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van vorderingen goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

50.  Mobiliteit - Antwoord NMBS ikv Elektrificatie - Kennisgeving

Het college neemt kennis van de briefwisseling van NMBS over de elektrificatie.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

51. FIN - Kohier - Goedkeuring - 4de kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing 
gezinnen, aj. 2021 ten bedrage van 900,00 EUR - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring voor de 4de kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing 
gezinnen, aj. 2021 ten bedrage van 900,00 EUR.

52. FIN - Kohier - Goedkeuring - 3de kohier betreffende de belasting op leegstand van gebouwen, 
woningen en kamers, aj. 2021 ten bedrage van 2.155,00 EUR - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring voor het 3de kohier betreffende de belasting op leegstand van gebouwen, 
woningen en kamers, aj. 2021 ten bedrage van 2.155,00 EUR.

53. FIN - Kohier - Goedkeuring - 4de kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing 
bedrijven, aj. 2021 ten bedrage van 7.609,25 EUR - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring voor het 4de kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing 
bedrijven, aj. 2021 ten bedrage van 7.609,25 EUR.

54. FIN - Kohier - Goedkeuring - 5de Kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing 
bedrijven, aj. 2021 ten bedrage van 18.699,24 EUR - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring voor de 5de Kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing 
bedrijven, aj. 2021 ten bedrage van 18.699,24 EUR.

55. FIN - Kohier - Goedkeuring - 6de Kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing 
bedrijven, aj. 2021 ten bedrage van 7.403,26 EUR - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring voor de 6de Kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing 
bedrijven, aj. 2021 ten bedrage van 7.403,26 EUR.

56. FIN - Kohier - Goedkeuring - 7de kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing 
bedrijven, aj. 2021 ten bedrage van 192,75 EUR - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring voor de  7de kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing 
bedrijven, aj. 2021 ten bedrage van 192,75 EUR.

57.  FIN - Belasting op de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2021 - Proces-verbaal van 
vaststelling van overtreding van de belastingverordening op de algemene gemeentelijke heffing 
bedrijven - ambtshalve vaststelling 

Het college gaat akkoord met de belasting op de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2021 - 
Proces-verbaal van vaststelling van overtreding van de belastingverordening op de algemene 
gemeentelijke heffing bedrijven - ambtshalve vaststelling.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

58. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Aankoop van duurzame koffie en aanverwante 
verbruiksproducten voor warme drankenautomaten - Lastvoorwaarden – Goedkeuring



Het College keurt het bestek en de raming voor de opdracht Aankoop van duurzame koffie en 
aanverwante verbruiksproducten voor warme drankenautomaten goed.

59. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Overeenkomst met de firma Fairville met 
betrekking tot het digitaliseren van de Oudenaardebon – verlenging van de opdracht - 
Goedkeuring

Het College keurt de verlening van de opdracht “Digitaliseren van de Oudenaardebon”, gegund aan de 
firma Fairville, goed.

BESTUUR PERSONEEL

60.  Personeel - Aanstellen jobstudenten zomervakantie, sportdienst - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanstelling van jobstudenten in de zomervakantie voor de sportdienst.

61.  Personeel - Aanstellen jobstudenten - leefloners zomer 2022 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanstelling van de jobstudenten - leefloners die voorzien worden op 
verschillende diensten tijdens de zomerperiode.

62. Personeel - Vaststelling van de rangorde van de werfreserve administratief medewerkers 
MENS - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de vaststelling van de rangorde van administratieve medewerkers voor de 
cluster MENS, in contractueel dienstverband, niveau C1-C3. 

63.  Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen stelt de leden van de selectiecommissie voor de selectie van 
diensthoofd sport nominatief aan. 

64. Personeel - Pensioen stafmedewerker MOU - Kennisgeving

Het college gaat akkoord met de pensioenaanvraag van een stafmedewerker MOU.

KMO - HANDEL

65.  Kmo – Drankvergunning ambulante handelaar - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de drankvergunning voor een ambulante handelaar.

66.  Kmo - Aanvraag voor extra terras in de zomer 2022 – Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag voor een extra terras in de zomer 2022.

67.  Kmo - Subsidie startende ondernemers. Toekennen van subsidie aan VOF Bonobo, 
Hoogstraat 16 te Oudenaarde - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het toekennen van subsidie aan een startende ondernemer.

68.  Kmo - Vergunning Horeca Inrichting. Macadoh, Markt 55 te Oudenaarde - Goedkeuring

Het college verleent een vergunning Horeca Inrichting voor een handelszaak.

69.  Kmo - Frituur Stationsplein: gedeelte concessiebedrag tegenover de stad Oudenaarde 
oninbaar verklaren - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het dossier "Frituur Stationsplein: gedeelte concessiebedrag tegenover de 
stad Oudenaarde oninbaar verklaren".

70.  Kmo- Aanvraag voor extra terras in de zomer 2022 – Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag voor een extra terras in de zomer 2022.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN



72.  BKO - Aanstelling vrijwilliger examenjury - Goedkeuring

Het College gaat akkoord met de aanstelling van een vrijwilliger voor de examenjury voor de vervanging 
van de vliegende kinderbegeleider. 

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 4 juli 2022.


